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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och VD för Magle Chemoswed Holding AB (556913-4710) med säte i Malmö, får härmed avge 

årsredovisning för moderbolag och koncern för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. 

Information om verksamheten  

Magle Chemoswed Holding AB har sitt huvudkontor i Malmö och bedriver forskning, utveckling samt tillverkning 

inom områdena läkemedelskemi samt läkemedelsteknik. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolaget Magle 

Chemoswed AB och är förlagd till Malmö. 

Verksamheten är inriktad på processutveckling och tillverkning av Active Pharmaceutical Ingredients (API) samt 

forskning, utveckling och tillverkning av produkter inom områdena sårvård och diagnostik med särskilt fokus på 

produkter baserade på nedbrytbara stärkelsemikrosfärer. 

Ägarförhållanden 

Magle Chemoswed Holding AB är ett helägt dotterbolag till Magle AB (556163-0657) som är ett helägt dotterbolag 

till Maria Magle Holding (556696-5884). 

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden 

Under året förvärvade Magle Chemoswed Holding AB Adroit Science AB, en konsultverksamhet inom 

materialkaraktisering och fastfas- analys med huvudsaklig inriktning mot läkemedelsbolag.  

2019 fattades beslutet att konsolidera de operativa anläggningarna som tidigare bedrivits från två anläggningar i 

Malmö, en hyrd anläggning och en helägd anläggning. Den hyrda anläggningen stängdes och flyttades till den 

ägda anläggningen efter överenskommelse med hyresvärden om förtida uppsägning av hyresavtalet. Den ägda 

anläggningen renoverades och ny tillverkning, forskning och utveckling lades till. 

Ett långsiktigt tillverknings- och leveransavtal tecknades med en multinationell kund enligt vilken Magle 

Chemoswed levererar tillverkning och utvecklingstjänster.  

2019 slutfördes ett leverans- och distributionsavtal med en europeisk partner för distribution av CE-märkt medicinsk 

utrustning baserad på Magle Chemosweds teknikplattform. 

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång 

Under det första kvartalet 2020 bröt COVID-19 ut och Magle Chemoswed Holding AB  har vidtagit en rad åtgärder 

för att skydda företagets verksamhet och stävja virusets spridning. Bland annat har samtliga affärsresor skjutits upp 

och arbete hemifrån uppmuntras. Anställda som har befunnit sig i, eller rest genom högriskområden har satts i 

karantän under 14 dagar. I övrigt fortsätter organisationen att fungera som vanligt. Företagsledningen utvärderar 

kontinuerligt eventuell finansiell påverkan. 

 

Förväntad framtida utveckling 
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Verksamheten inom koncernen kommer framöver att fortsätta fokusera på att skapa tillväxtmöjligheter och 

effektivisera verksamheten.  

Miljöpåverkan 

Vid anläggningen i Malmö bedriver bolaget tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Baserat på det under 

2003 förnyade miljötillståndet slutliga villkor 2006 och på Miljöbalken (26 kap.20§) har miljörapport för 2019 

inlämnats. 

Förslag till resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande resultat 

Balanserade vinstmedel   71 243 636 

Årets vinst           38 815 

   71 282 451 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

     

i ny räkning överförs   71 282 451 

   71 282 451 

Flerårsjämförelse 
  

 2019 2018  

Koncernen 

Nettoomsättning  127 569 105 979  

Resultat efter finansiella poster*      1 064    -4 100  

Balansomslutning  212 278 152 540  

Antal anställda (st)  71 66  

Soliditet 
 

 53,5% 33,2%  

Avkastning på totalt kapital  0.7% -1,4%  

Avkastning på eget kapital  0,9% -8,1%  
  

 
   

Moderbolaget  
   

Nettoomsättning  36 226 29 977  

Resultat efter finansiella poster  35 715 31 215  

Balansomslutning  184 035 123 358  

Antal anställda (st)  5 4  

Soliditet** 
 

 38,8% 7,5% 
 

  
 

   

*2019 avser IFRS16 inkluderat. Koncernen har inte 

räknat om jämförelsetalet om effekt belopp -10 tkr 

 
   

**Soliditet före utdelning till moderbolag     

Resultat och ställning 

Resultatet av Magle Chemoswed Holdings verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 

utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

      

Belopp i tkr Not 2019 2018 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 127 569 105 979 

Aktiverat arbete för egen räkning  4 214 4 461 

Övriga rörelseintäkter 5 7 706 10 347 

Summa   139 489 120 787 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter 15 -27 576 -16 138 

Handelsvaror  - -738 

Övriga externa kostnader 3 -38 416 -45 653 

Ersättningar till anställda 4 -57 345 -53 230 

Avskrivningar och nedskrivningar av 

anläggningstillgångar 
11, 12 -13 257 -7 379 

Övriga rörelsekostnader 6 -2 759 -1 543 

Summa rörelsens kostnader  -139 353 -124 684 

    

Rörelseresultat  136  -3 894 

    

Finansiella intäkter 7, 8 1 473 1 769 

Finansiella kostnader  7, 8 -546 -1 975 

Finansiella poster – netto  927 -206 

    

Resultat före skatt  1 063 -4 100 

    

Inkomstskatt 9, 23 -316 841 

    

Årets resultat från kvarvarande verksamheter  747 -3 259 

    

    

    

Årets resultat  747 -3 259 

    

Årets resultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare  747 -3 259 

    

 

Övrigt totalresultat:     

Poster som senare kan komma att 

omklassificeras till årets resultat 

   

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska 

verksamheter 
8 72 -78 

Övrigt totalresultat för året  72 -78 

    

Summa totalresultat för året  819 -3 259 

    

Summa totalresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare  819 -3 259 

 

Noterna på sidorna 10 till 41 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.  
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Koncernens balansräkning 
 

      

 Belopp i tkr Not 

Not 

 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

     

Immateriella tillgångar     

Balanserade utgifter utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 

12  13 714 9 500 

Patent 12  2 649 2 679 

Goodwill 12  9 498 - 

Kundrelationer 12  2 137 - 

Summa immateriella tillgångar   27 998 12 179 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 11  50 959 14 277 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11  45 677 39 748 

Nyttjanderätter 26, 27  4 016 - 

Inventarier, verktyg och installationer 11  649 761 

Pågående nyanläggningar  11 

 

 789 4 668 

Summa materiella anläggningstillgångar   102 090 59 455 

     

Finansiella tillgångar     

Andra långfristiga fordringar 13  3 277 6 412 

Summa finansiella tillgångar   3 277 6 412 

     

Uppskjuten skattefordran 9, 23  1 437 1 284 

Summa anläggningstillgångar   134 802 79 329 

     

Omsättningstillgångar     

     

Varulager      

Råvaror och förnödenheter 15  5 597 4 514 

Varor under tillverkning 15  9 791 9 801 

Färdiga varor och handelsvaror  15  11 855 

 

19 303 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 14  18 424 9 723 

Fordringar hos koncernföretag 30  - 7 356 

Aktuella skattefordringar 23  - 1 073 

Övriga kortfristiga fordringar 16  8 838 8 080 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18  19 677 11 045 

Derivatinstrument 13  - 75 

Likvida medel 19  3 294 2 241 

Summa kortfristiga fordringar   50 233 39 593 

     

     

Summa omsättningstillgångar   77 476 73 211 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   212 278 152 540 
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Koncernens balansräkning, forts 
 

    

 Belopp i tkr Not 

Not 

 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

     

EGET KAPITAL  20    

Aktiekapital   50 50 

Övrigt tillskjutet kapital   98 927 36 834 

Reserver    - -72 

Balanserad vinst (inklusive årets resultat)   14 682 13 860 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 

aktieägare 

    

Summa eget kapital   113 659 50 672 

      

SKULDER     

     

Långfristiga skulder 21    

Långfristiga skulder till kreditinstitut 22, 30  4 750 417 

Leasingskulder 27  3 057 - 

Uppskjutna skatteskulder 23  4 992 6 222 

 Summa långfristiga skulder   12 799 6 639 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 22, 30  10 365 1 667 

Förskott från kunder   11 355 - 

Leverantörsskulder 13  17 190 8 197 

Skulder till koncernföretag 30  16 000 70 545 

Aktuella skatteskulder 9  1 721 213 

Övriga kortfristiga skulder 23  14 161 2 273 

Leasingskulder 26, 27  800 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25  14 228 12 334 

Summa kortfristiga skulder   85 820 95 229 

     

Summa skulder   98 956 101 868 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   212 278 152 540 

     

Noterna på sidorna 10 till 41 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning 
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Koncernens rapport över förändringar i eget 

kapital 
  

       

 Belopp i tkr  Hänförligt till Moderbolagets aktieägare   

 

 Not 

Aktie-

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserad 

vinst inklusive 

årets resultat Summa  

Summa eget 

kapital 

 Ingående balans per  

1 januari 2018 

 50 36 834 6 6 092   42 982  42 982 

 Årets resultat  - - - 10 768 10 768  10 768 

9

9 

Övrigt totalresultat för 

året 
 

- - -78 - -78  -78  

 Summa totalresultat  50 36 834 -72 16 860 53 672  53 672 

          

 Transaktioner med 

aktieägare 

        

 Utdelning  - - - -3 000 -3 000  -3 000 

          

 Utgående eget kapital 

per 31 december 2018  

50 36 834 -72 13 860 50 672  50 672 

          

x

x

x 

Ingående eget kapital 

per 1 januari 2019 

 

 50 36 834 -72 13 860 50 672  50 672 

U Årets resultat  - - - 747 747  747 

 Övrigt totalresultat för 

året 

 - - 72           75     147  147 

 Summa totalresultat  50 36 834 - 14 682 51 566  51 566 

 Transaktioner med 

aktieägare 

        

 Aktieägartillskott  - 62 093 - - -  62 093 

Å

r

e

t

s 

Utgående eget kapital 

per 31 december 2019 

 50 98 927 - 14 682 113 659  113 659 

Noterna på sidorna 10 till 41 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
  

    

Belopp i tkr   Not  2019-12-31 2018-12-31 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten     

 Rörelseresultat         136 -3 323 

 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:      

 - Försäljning dotterbolag   290 - 

 - Avskrivningar 11,12  13 257 7 379 

 Summa ej kassapåverkande poster   13 547 7 379 

 - Erhållen ränta   266 424 

 - Erlagd ränta   -274 -1 202 

 - Betald inkomstskatt   931 441 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

  14 606 3 719 

      
 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     

 Ökning (-)/minskning (+) av varulager   6 157 3 845 

 Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar   -5 977 -5 809 

 Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder   -21 871 9 303 

 Summa förändring av rörelsekapital   -21 691 7 339 
      

 Kassaflöde från den löpande verksamheten   -7 085 11 058 

      
 Kassaflöde från investeringsverksamheten      

 Förvärv dotterbolag 31  -11 733 - 

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -51 707 -16 583 

 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    -3 160 -4 401 

 Kassaflöde från investeringsverksamheten   -66 600 -21 043 

      
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

 Upptagna lån 30  14 948 - 

 Amortering av lån 

 

 

 

  -1 917 -1 667 

 Amortering leasing 27  -386 - 

 Aktieägartillskott   62 093 - 

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten   74 738 -1 667 

      
 Förändring av likvida medel inkl kortfristiga 

placeringar 

  1 053 -11 652 

 Likvida medel vid årets början inklusive kortfristiga 

placeringar 

  2 241 13 893 

 Likvida medel vid årets slut 19  3 294 2 241 

       

  Noterna på sidorna 10 till 41 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning.  
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Noter till koncernredovisningen 

1.1 Allmän information 

Magle Chemoswed Holding AB med organisationsnummer 556913-4710 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 

säte i Malmö. Adressen till huvudkontoret är Agneslundsvägen 27. Moderbolaget och dess dotterbolag 

sammantaget koncernen bedriver forskning, utveckling samt tillverkning inom områdena läkemedelskemi samt 

läkemedelsteknik.   

Styrelsen har den 27 mars 2020 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 

1.2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

Noten innehåller en förteckning över de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats när denna 

koncernredovisning upprättats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat 

anges. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Magle Chemoswed Holding AB och dess dotterföretag.  

Grund för rapporternas upprättande 

Koncernredovisningen för Magle Chemoswed Holding AB-koncernen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. 

Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar omvärdering av finansiella tillgångar 

och skulder (derivatinstrument) värderade till verkligt värde via rapport över resultatet.  

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av viktiga uppskattningar för 

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpning av koncernens 

redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, är komplexa eller sådana områden 

där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i     not 1. 

Nya standarder som börjar tillämpas av koncernern per den 1 januari 2019 

IFRS 16 Leasingavtal. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som har ersatt IAS 17 Leasingavtal samt 

tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla 

leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att 

leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att 

betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren är i allt väsentligt oförändrad. Standarden är tillämplig 

för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare och tillämpas av koncernen per den 1 januari 2019. 

Förtida tillämpning är tillåten och standarden är antagen av EU. Standarden påverkar främst redovisningen av 

koncernens operationella leasingavtal. Vid föregående rapportperiods slut uppgick koncernens operationella 

leasingavtal till 5 773 tkr, se not 26 för ytterligare information. 

Implementeringen av IFRS 16 innebär att alla leasingavtal betraktas som leasingskulder. Detta resulterar i att de 

leasingavtal som tidigare klassificerades som operationella leasingavtal har omklassificerats som finansiella 

leasingavtal. Koncernen väljer att applicera denna standard i enlighet med (IFRS 16 p. C5 b) där den ackumulerade 

effekten redovisas som en justering i den ingående balansen för 2019. Totalt leder införandet av IFRS 16 till en 

justering på 5 526 tkr i nyttjanderättstillgångar respektive leasingskulder. 
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Åtaganden för operationella leasingavtal per 31 december 2018 5 773 tkr 

Diskontering med koncernens vägda genomsnitliga marginella låneränta 1,97 % -119 tkr 

Tillkommer: skulder för finansiella leasingavtal per 31 december 2018 - 

(Avgår): korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt -128 tkr 

(Avgår): leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som kostnadsförs 

linjärt - 

(Avgår): avtal som omklassificerats till serviceavtal - 

Tillkommer/(avgår): justeringar pga. annan hantering av optioner att förlänga respektive säga 

upp avtal - 

Tillkommer/(avgår): justeringar pga. förändringar i index eller pris hänförliga till variabla avgifter - 

Leasingskuld redovisad per 1 januari 2019 5 526 tkr 

Varav långfristig 2 827 tkr 

Varav kortfristig 2 699 tkr 
 

Nya och ändrade standarder som ännu ej tillämpas av koncernen 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2019 och senare och 

har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Ingen av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu 

inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 

1.2.1 Koncernredovisning 

(i) Dotterföretag 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag 

när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka 

avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 

dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 

den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv som omfattas av IFRS 3. Köpeskillingen för 

förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till 

tidigare ägare av det förvärvade bolaget. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder 

som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 

skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör 

koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till 

innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 

Rörelseförvärv mellan enheter som står under samma bestämmande inflytande, och som inte omfattas av IFRS 3, 

redovisas med samma metod som dess företrädare tillämpat. Enligt föregångarens redovisningsmetod ska 

tillgångar och skulder tas upp till föregående ägares bokförda värden, dvs. den förvärvade enhetens bokförda 

värden för tillgångar och skulder i koncernredovisningen för den högsta enheten med samma bestämmande 

inflytande och för vilken koncernredovisningen upprättas. Om den kontrollerande parten inte upprättar någon 

koncernredovisning, eftersom den inte är något moderbolag, används bokförda värden i den förvärvade enhetens 

bokslut. 

Ingen ny goodwill uppstår i föregångarens redovisning och eventuella skillnader mellan erlagd köpeskilling och det 

sammanlagda bokförda värdet av tillgångar och skulder (på transaktionsdagen) för den förvärvade enheten ingår i 

det egna kapitalet som en särskild reserv. De finansiella rapporterna tar bara upp den förvärvade enhetens resultat 

från den dag som rörelseförvärvet mellan enheter som står under samma bestämmande inflytande skedde. 
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Enligt båda redovisningsmetoderna elimineras koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster 

och förluster på transaktioner mellan koncernföretag. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 

förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 

Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat och eget kapital redovisas separat i koncernens 

rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och balansräkning. 

(ii) Goodwill 

Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan 

bestämmande inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde per förvärvsdagen på tidigare 

egetkapitalandel i det förvärvade företaget, överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. 

Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv ingår i immateriella tillgångar. Goodwill skrivs inte av, utan 

nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig 

värdeminskning. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Vid 

försäljning av en enhet ingår det redovisade värdet på goodwill i den uppkomna vinsten/förlusten. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande 

enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje 

enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken 

goodwillen i fråga övervakas i den interna styrningen. 

(iii) Kundrelationer 

Kundrelationer som har förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. De har en 

bestämbar nyttjandeperiod om 10 år och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 

nedskrivningar. 

(iiii) Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar 

Goodwill skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 

förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs 

med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 

högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av 

nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden 

(kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag 

en prövning av om återföring bör göras. 

1.2.2 Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats 

som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I 

koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens 

rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 

transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 

omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet 

i rapporten över totalresultat, förutom det som hänför sig till lån och likvida medel.  
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Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapporten över totalresultat som 

finansiella intäkter eller kostnader. 

Omräkning av utländska koncernföretag 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 

omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från 

utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs 

som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor 

till genomsnittliga valutakurser. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter 

redovisas i övrigt totalresultat. 

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 

tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 

1.2.3 Immateriella tillgångar 

a) Patent 

Patent söks på unika konstruktioner och tekniska lösningar ingående i produkter som utvecklats av bolaget. 

Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för patent över den bedömda nyttjandeperioden som är den 

kortaste av patentets legala livslängd och den tidpunkt under vilken den till patent relaterade produkt förväntas 

produceras. Bedömd nyttjandeperiod för patent bedöms som regel inte kunna överstiga 20 år. 

b) Balanserade utgifter utvecklingsarbeten och liknande 

Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika tillgångar som 

kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 

• det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas, 

• företagets avsikt är att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den, 

• det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången, 

• det kan visas hur tillgången genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 

tillgången finns tillgängliga, och 

• de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av tillgången, innefattar utgifter för anställda och en skälig 

andel av indirekta kostnader. 

Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av systematiskt över tillgångens 

bedömda nyttjandeperiod från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.  

c) Forskning och utveckling 

Forsknings- och utvecklingskostnader som inte uppfyller kriterierna ovan, kostnadsförs när de uppstår. 

Utvecklingskostnader som kostnadsförts i tidigare perioder redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
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1.2.4 Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar innefattar huvudsakligen byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar 

samt inventarier, verktyg och installationer. Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på 

vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med 

tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt 

sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och 

underhåll redovisas som kostnader i rapport över totalresultat under den period de uppkommer. 

Avskrivningar på andra materiella anläggningstillgångar förutom mark, görs linjärt enligt följande: 

• Byggnader    25 år 

• Maskiner och andra tekniska anläggningar  5-25 år 

• Inventarier, verktyg och installationer  3-10 år 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. 

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde 

överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 

värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter/Övriga rörelsekostnader – netto i rapport över totalresultat. 

1.2.5 Finansiella instrument 

Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av posterna; andra långfristiga fordringar, kundfordringar, 

fordringar hos koncernföretag, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 

derivatinstrument, likvida medel, skulder till kreditinstitut (lång- och kortfristiga), övriga långfristiga fordringar, 

skulder till koncernföretag, leverantörsskulder, övriga skulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.  

Första redovisningstillfället 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Köp och försäljning av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen förbinder 

sig att köpa eller sälja tillgången. 

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, för en tillgång eller finansiell 

skuld som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till 

förvärv eller emission av finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och provisioner. 

Transaktionskostnader för finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via 

resultaträkningen kostnadsförs i rapporten över totalresultat. 

Finansiella tillgångar - Klassificering och värdering 

Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar i kategorin upplupet anskaffningsvärde 

(skuldinstrument) samt verkligt värde via resultaträkningen. Klassificeringen av investeringar i skuldinstrument beror 

på koncernens affärsmodell för hantering av finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för tillgångarnas 

kassaflöden. 
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Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde  

Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör 

kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras 

med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se Nedskrivning av finansiella tillgångar nedan). 

Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella intäkter. 

Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna; andra långfristiga 

fordringar, kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter, och likvida medel. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas för 

handel. Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar.  

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas även i efterföljande perioder till 

verkligt värde och värdeförändringen redovisas i rapporten över totalresultat. Koncernen har finansiella tillgångar i 

form av valutaderivat och uppfyller inte kriterierna för att tillämpa säkringsredovisning. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen klassificeras som kortfristiga tillgångar om 

de förfaller inom 12 månader från balansdagen. Om dessa förfaller senare än 12 månader från balansdagen 

klassificeras dessa som långfristiga fordringar. 

Finansiella skulder - Klassificering och värdering 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som innehas för handel. 

Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. Koncernen har 

finansiella skulder i form av valutaderivat och uppfyller inte kriterierna för att tillämpa säkringsredovisning.  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas även i efterföljande perioder till 

verkligt värde och värdeförändringen redovisas i rapporten över totalresultat.  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen klassificeras som kortfristiga skulder om de 

förfaller inom 12 månader från balansdagen. Om dessa förfaller senare än 12 månader från balansdagen klassificeras 

dessa som långfristiga skulder. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernens finansiella skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med 

tillämpning av effektivräntemetoden. Resterande finansiella skulder består av skulder till kreditinstitut (lång- och 

kortfristiga), övriga långfristiga fordringar, skulder till koncernföretag, leverantörsskulder, övriga skulder och 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 

Bortbokning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställning när rätten att erhålla kassaflöden från 

instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 

förknippade med äganderätten.  

Finansiella skulder tas bort från rapporten över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på 

annat sätt utsläckts. Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från balansräkningen, 

redovisas en vinst eller förlust i rapport över totalresultat vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de 
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ursprungliga avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga effektiva 

räntan. 

Kvittning av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns 

en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt 

realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av framtida händelser och 

den måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten både i den normala affärsverksamheten och i fall av 

betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.  

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet 

anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditförlustreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje 

rapporteringsdatum. För kundfordringar och avtalstillgångar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för 

kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela kundfordrings 

livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat på fördelade 

kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade 

kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens rapport över totalresultat i posten övriga 

rörelsekostnader. 

1.2.6 Kundfordringar 

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda tjänster i den 

löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. 

Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.  

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 

tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

1.2.7 Likvida medel 

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden. 

1.2.8 Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. 

1.2.9 Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har 

förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder 

om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 

tillämpning av effektivräntemetoden. 
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1.2.10 Upplåning 

Upplåning (skulder till kreditinstitut) redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 

Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 

efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i koncernens rapport över totalresultat fördelat 

över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om 

inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter 

rapportperiodens slut. 

1.2.11 Varulager 

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffnings¬värdet fastställs 

med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten 

består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade 

på normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 

försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 

1.2.12 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultatet, utom när skatten avser 

poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 

totalresultat respektive eget kapital. 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 

beslutade i de länder där moderbolaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. 

Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga 

skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska 

betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 

tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas 

emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte 

om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är 

ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och –lagar) som har beslutats eller aviserats per 

balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 

skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer 

att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar 

och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade 

av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns 

en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar. 

1.2.13 Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar till anställda 

Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli 

reglerade inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade 
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belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de 

anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i koncernens balansräkning. 

Pensionsförpliktelser 

Koncernen har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med ITP planen. En 

avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk 

enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 

juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med 

de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader 

när de förfaller till betalning. 

Pensionsåtaganden för svenska tjänstemän som är tryggade genom försäkring i Alecta redovisas som en 

avgiftsbestämd plan. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av 

pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar 

flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2019 har koncernen inte haft tillgång till information för att kunna redovisa 

sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte 

varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom försäkring i Alecta 

redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är 

individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående 

tjänstgöringstid.  

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av 

försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte 

överensstämmer med IAS 19.  Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 

procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder 

vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering 

kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög 

konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av räkenskapsåret 2019 uppgick 

Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån preliminärt till 148 procent (2018 142 procent). 

1.2.14 Avsättningar 

Avsättningar för rättsliga anspråk, garantier och återställandeåtgärder redovisas när koncernen har en legal eller 

informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för 

att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida 

rörelseförluster. 

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av 

resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om 

sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används 

en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av 

pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid 

förflyter redovisas som räntekostnad. 

1.2.15 Intäktsredovisning 

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som 

erhålls för sålda varor och tjänster efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. Koncernen redovisar en intäkt när 

kontrollen av en vara eller tjänst övergår till kund och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens 

verksamheter såsom beskrivs nedan. Koncernen grundar sina bedömningar av returer på historiska utfall och 

beaktar då typ av kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i varje enskilt fall. Koncernen tillämpar 
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betalningsvillkoret 30 dagar netto som standard för samtliga kundfakturor. 45 dagar netto tillämpas undantagsvis 

för en specifik kund.  

(a) Försäljning av varor 

Koncernen tillverkar och säljer API (Active Pharmaceutical Ingredients). Försäljning av varor intäktsredovisas när ett 

koncernföretag har levererat produkter till ett grossistföretag, grossistföretaget efter eget gottfinnande kan välja 

säljkanal och pris för produkten och det inte finns någon ej uppfylld förpliktelse som skulle kunna påverka 

grossistföretagets godkännande av produkterna. Vissa grossistkunder har rätt att returnera varor som inte 

accepteras av deras kunder. Intäkterna justeras för värdet på förväntade returer. Leverans anses inte ha skett förrän 

produkterna har sänts till angiven plats, riskerna för inkurans och förlust har överförts till grossistföretaget och 

endera att grossistföretaget har godkänt produkterna i enlighet med försäljningsavtalet, villkoren för godkännande 

har löpt ut eller koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier för godkännande har uppfyllts.  

(b) Försäljning av tjänster 

Intäkter från utvecklingstjänster redovisas över tid i takt med att koncernen uppfyller dess prestationsåtagande, 

mätning av intäkter görs baserat på utvecklingsprojektens färdigställandegrad och på nedlagda kostnader. 

(c) Royaltyintäkter 

Intäktsredovisning vid royalty försäljning sker när den underliggande transaktionen som ger rätt till ersättning skett. 

Den del av royaltyintäkterna som avser överenskommelsens årliga minimibelopp redovisas vid tidpunkten för 

uppfyllandet av koncernens prestationsåtagande, vid undertecknandet av avtalet. Resterande del av royalty 

intäkterna redovisas först vid motpartens uppfyllande av i avtalets överenskomna prestationsåtaganden och då 

royalty tillfaller koncernen. 

1.2.16 Ränteintäkter 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. 

1.2.17 Leasingavtal 

Koncernen leasar lokaler, truckar, bilar, labbutrusting samt kontorsmaskiner. Från och med 1 januari 2019 tillämpar 

koncernen IFRS 16 Leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas som en nyttjanderättstillgång och motsvarande 

leasingskuld det datum som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. 

Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och ränta. Räntan redovisas i resultaträkningen över 

leasingperioden på ett sätt som medför en fast räntesats för den under respektive period redovisade leasingskulden. 

Värderingsgrund 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initial till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar 

nuvärdet av följande leasingbetalningar: 

• fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter), efter avdrag för eventuella förmåner i samband 

med tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas 

• variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, initialt värderade med hjälp av index eller 

pris vid inledningsdatumet 

• lösenpriset för en option att köpa om koncernen är rimligt säker på att utnyttja en sådan möjlighet 

Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra förlängningsoptioner ingår också i värderingen av 

skulden. 
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Leasingavtalen kan innehålla både leasing- och icke-leasingkomponenter. Koncernen har valt att inte separera 

leasing- och icke-leasingkomponenter och istället redovisar dessa som en enda leasingkomponent. 

Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets marginella låneränta då den implicita räntan inte bedöms 

kunna fastställas enkelt. Den marginella låneräntan är räntan som den enskilda leasetagaren skulle få betala för att 

låna de nödvändiga medlen för att köpa en tillgång av liknande värde som nyttjanderätten i en liknande ekonomisk 

miljö med liknande villkor och säkerheter. 

Koncernen är exponerad för eventuella framtida ökningar av rörliga leasingbetalningar baserade på ett index eller 

en ränta, som inte ingår i leasingskulden förrän de träder i kraft. När justeringar av leasingbetalningar baserade på 

ett index eller en ränta träder i kraft omvärderas leasingskulden och justeras mot nyttjanderätten. 

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar följande: 

• det belopp leasingskulden ursprungligen värderats till 

• leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet, efter avdrag för eventuella förmåner som 

mottagits i samband med teckningen av leasingavtalet 

Nyttjanderätter skrivs vanligen av linjärt över det kortare av nyttjandeperioden och leasingperioden. Om koncernen 

är rimligt säker på att utnyttja en köpoption skrivs nyttjanderätten av över den underliggande tillgångens 

nyttjandeperiod. 

Villkoren förhandlas separat för varje avtal och innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. Leasingavtalen innehåller 

inga särskilda villkor eller restriktioner förutom att leasegivaren bibehåller rättigheterna till pantsatta leasade 

tillgångar. De leasade tillgångarna får inte användas som säkerhet för lån. 

Leasar av lågt värde och korta kontrakt 

Betalningar för korta kontrakt avseende exempelvis hyra av lift, leasade företagsbilar och vissa typer av gasflaskor 

och samtliga leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resultaträkningen. Korta kontrakt är avtal med en 

leasingtid på 12 månader eller mindre. Avtal av mindre värde inkluderar hyra av gasflaskor och gasbehållare. 

Optioner att förlänga och säga upp avtal 

Optioner att förlänga och säga upp avtal finns inkluderade i ett antal av koncernens leasingavtal gällande lokaler, 

truckar och bilar. Villkoren används för att maximera flexibiliteten i hanteringen av tillgångarna som används i 

koncernens verksamhet. Den övervägande delen av optionerna som ger möjlighet att förlänga och säga upp avtal 

kan endast utnyttjas av koncernen och inte av leasegivarna. 

Nedan redovisningsprincip var gällande under 2018 

Koncernen agerar endast som leasetagare. Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 

behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag 

för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i rapport över totalresultat linjärt över leasingperioden. 

Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som 

förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing 

i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. 

I koncernen 2018 fanns enbart leasingavtal som klassificerades som operationella leasingavtal. 
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1.2.18 Utdelningar 

Utdelning till Moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då 

utdelningen godkänns av Moderbolagets aktieägare. 

1.3 Finansiell riskhantering 

1.3.1 Finansiella riskfaktorer 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker relaterade till kundfordringar, 

leverantörsskulder, lån och derivatinstrument: marknadsrisk (omfattande främst ränterisk och valutarisk), kreditrisk 

och likviditetsrisk. Koncernens fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att 

minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen strävar efter att erhålla 

god avkastning och betryggande säkerhet för finansiering samt så låga kostnader som möjligt för upplåning och 

skuldförvaltning. Målsättningen för betalningsströmmar ska vara att eliminera onödig kapitalbindning samt att 

utforma betalningsrutiner för optimala betalningsströmmar. Koncernens finansverksamhet ska bedrivas så att den 

medverkar till att säkerställa koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt samt att en god intern kontroll 

kan säkerställas  

Den Riskhanteringen sköts inom de ramar som styrelsen beslutar. Den Specifika områden, såsom ränterisk, 

kreditrisk, användning av derivatinstrument och finansiella instrument som inte är derivat samt placering av 

överlikviditet handhas av Chief Financial Officer. 

(a) Marknadsrisk 

Valutarisk 

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar. Valutarisker 

uppstår när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är 

enhetens funktionella valuta. I koncernen uppkommer valutarisk främst avseende inköp och försäljning i valutorna 

EURO och USD.  

För att hantera den valutarisk som uppkommer från framtida affärstransaktioner och redovisade tillgångar och 

skulder har koncernen i slutet av 2017 börjat använda valutaterminer för att minska risken. Per 31 december 2019 

fanns valutaterminer med ett nominellt belopp om 0 USD. Verkligt värde på terminerna uppgick per 31 december 

2019 till 0 tkr. Säkringsredovisning tillämpas ej.  

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i förhållande till USD med alla andra variabler 

konstanta, skulle den omräknade vinsten efter skatt per den 31 december 2019 ha varit 801 tkr (-171 tkr) 

lägre/(högre), till största delen som en följd av vinster/förluster vid omräkning av kundfordringar, leverantörsskulder 

och likvida medel. Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i förhållande till EUR med alla andra 

variabler konstanta, skulle den omräknade vinsten efter skatt per den 31 december 2019 ha varit 438 tkr (505 tkr) 

högre/(lägre), till största delen som en följd av vinster/förluster vid omräkning av kundfordringar, leverantörsskulder 

och likvida medel. Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i förhållande till CHF med alla andra 

variabler konstanta, skulle den omräknade vinsten efter skatt per den 31 december 2019 ha varit – 15 tkr (-10 tkr) 

lägre/(högre), till största delen som en följd av vinster/förluster vid omräkning av leverantörsskulder. 

Ränterisk  

Koncernens ränterisk uppstår genom lång- och kortfristig upplåning. Skulder till kreditinstitut utgör ett banklån hos 

SEB som utgår med rörlig ränta och utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde vilken delvis neutraliseras 

av kassamedel med rörlig ränta. Banklånet förfaller fram till september 2038 och löper med en rörlig ränta om 2,22% 

per år. Koncernen har att uppfylla följande villkor (kovenanter): Inga ägarförändringar. SEB skall fortlöpande 
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informeras om företagets utveckling och SEB skall erhålla information om budget och prognoser. Villkoren för 

kovenanterna är uppfyllda per 2019-12-31 och information är lämnad till SEB: 

För ytterligare information kring koncernens upplåning se not 20. 

Koncernens upplåning är endast i svenska kronor. 

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2019 varit 1 procentenhet högre/lägre med alla 

andra variabler konstanta, hade den beräknade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 66 tkr lägre/högre (2018: 

21 tkr lägre/högre), huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. 

(b) Kreditrisk 

Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kreditrisk avseende utestående kundfordringar där analys 

görs av respektive koncernföretag. Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker samt 

kreditexponeringar gentemot kunder. Koncernen har ett fåtal stora kunder och utsätts därför för en hög 

koncentration av kreditrisker. Detta hanteras genom en individuell kreditbedömning av varje enskild kund baserad 

på tillgänglig information samt tidigare erfarenheter. 

(c) Likviditetsrisk 

Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag och aggregeras på koncernnivå. På 

koncernnivå följs noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har 

tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. 

Överskottslikviditeten är för närvarande inte föremål för placering på något särskilt räntebärande konto eller annat 

penningmarknadsinstrument. 

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 

fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 

kassaflödena. Framtida kassaflöden avseende räntor har beräknats med utgångspunkt från den ränta som gällde 

per balansdagen. 

Per 31 december 

2019 

Mindre än  

3 månader 

Mellan 3 

månader 

och 1 år 

Mellan 1 

och 2 år 

Mellan 3 

och 4 år 

Mer än    

5 år 

Summa 

avtals-enliga 

kassaflöden 

Redovisat 

värde 

Finansiella skulder 

(exklusive derivat) 

       

Långfristiga skulder 

till kreditinstitut 
89 265 690 668 4 054 5 766 4 750 

Leasingskulder 229 640 1 650 1 527  - 4 046  3 856 

Skulder till 

koncernföretag 
4 000 12 000 - - - 16 000 16 000 

Kortfristiga skulder 

till kreditinstitut 

417 - - - - 417 417 

Leverantörsskulder

  

16 974 - - - - 16 974 16 974 

Övriga kortfristiga 

skulder 
12 290 - - - - 12 290 

12 290 

Upplupna kostnader 

och förutbetalda 

intäkter 

5 620 6 980 7 148 - - 19 748 19 748 

Summa 39 619 19 885 9 488 2 195 4 054 75 241 74 035 
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Per 31 december 

2018 

Mindre än  

3 månader 

Mellan 3 

månader 

och 1 år 

Mellan 1 

och 2 år 

Mellan 3 

och 4 år 

Mer än    

5 år 

Summa 

avtals-enliga 

kassaflöden 

Redovisat 

värde 

Finansiella skulder 

(exklusive derivat) 

       

Långfristiga skulder 

till kreditinstitut 
417 - - - - 417 417 

Övriga långfristiga 

skulder 
- - - - - - - 

Skulder till 

koncernföretag 
5 565 960 960 960 62 099 20 279 70 544 

Kortfristiga skulder 

till kreditinstitut 

417 1 250 - - - 1 667 1 667 

Leverantörsskulder

  

8 197 - - - - 8 197 8 197 

Övriga kortfristiga 

skulder 
2 - - - - 2 

2 

Upplupna kostnader 

och förutbetalda 

intäkter 

2 158 2 382 - - -- 4 540 4 540 

Summa 16 756 4 592 960 960 62 099 35 102 85 367 

 

1.3.2(b) Hantering av kapital 

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att 

den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en 

optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. 

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till 

aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. 

Koncernen bedömer sitt kapital på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld 

dividerad med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande posterna långfristiga skulder till 

kreditinstitut, övriga långfristiga skulder, skulder till koncernföretag, kortfristiga skulder till kreditinstitut, 

leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i koncernens 

balansräkning) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i koncernens balansräkning 

plus nettoskulden. 

Skuldsättningsgraden per respektive bokslutstillfälle var som följer 

 

 2019-12-31 2018-12-31 

Total upplåning  91 106 95 433 

Avgår: likvida medel  -3 294 -2 241 

Nettoskuld  87 812 93 192 

Totalt eget kapital  113 659 50 673 

Summa kapital  201 471 143 865 

    

Skuldsättningsgrad  0,44 0,65 
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Minskning i skuldsättningsgraden under 2019 var främst en följd av ökat totalt eget kapital till följd av 

koncernlån som omvandlats till ovillkorat aktieägartillskott. 

 

1.3.3 Beräkning av verkligt värde 

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt 

värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande: 

(a) Finansiella instrument i nivå 1. 

Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. 

(b) Finansiella instrument i nivå 2. 

Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. 

som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). 

(c) Finansiella instrument i nivå 3. 

I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda 

instrument i nivå 3. 

Per 31 december 2019 finns inga finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värd. Nedan tabell visar 

koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2018. 

 

 

 

    

 

 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 

Finansiella tillgångar     

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultatet 

    

- Valutaderivat  75 tkr   

Finansiella instrument i nivå 2 

Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp 

av värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns 

tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga 

indata som krävs för verkligt värdevärderingen av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. 

Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av kurser för valutaterminer på balansdagen, 

där det resulterande värdet diskonteras till nuvärde.  

Det har inte skett några överföringar mellan nivåerna under året. 

1.4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål  

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir 

följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. För uppskattningar och 

bedömningar avseende goodwill och kundrelationer se avsnitt avseende goodwill under redovisningsprinciper.  Det 

finns inga uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 

värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår. 
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2 Nettoomsättningens fördelning 

 

Per intäktsslag 

 

2019 2018 

Varor 70 101 68 916 

Tjänster 28 195 13 378 

Royalty, licenser mm 29 273 23 685 

Summa  127 569 105 979 

Summa kvarvarande verksamhet 127 569 105 979 

 

 

Per geografisk marknad 

 

2019 2018 

Sverige 4 114 11 135 

Europa inom EU exkl Sverige 34 863  41 792 

Övriga marknader 88 592 53 052 

Summa  127 569 105 979 

Summa kvarvarande verksamhet 127 569 105 979 

 

 

Per verksamhet 

 

2019 2018 

Magle Chemoswed AB 96 991 81 144 

Magle Chemoswed Holding AB 29 273 23 742 

Magle Inc 1 305 1 093 

Summa  127 569 105 979 

Summa kvarvarande verksamhet 127 569 105 979 

 

3 Ersättning till revisorerna 

 

Ersättningar till revisorerna 

2019 2018 

PwC   

– Revisionsuppdraget 625 525 

– Övriga tjänster 430 975 

Summa  1 055 1 500 

Summa kvarvarande verksamhet 1 055 1 500 

 

4 Ersättningar till anställda, m.m. 

  
2019 2018 

Löner och andra ersättningar 37 354 38 188 

Sociala avgifter 12 427 12 573 

Pensionskostnader – förmånsbestämda planer (ITP) 

samt avgiftsbestämda 

6 049 6 178 

Summa ersättningar till anställda 55 830 56 939 
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 

  2019 2018 

 Löner och 

andra 

ersättningar 

(varav 

tantiem)  

Sociala kostnader 

(varav 

pensionskostnader) 

Löner och 

andra 

ersättningar 

(varav 

tantiem)  

Sociala kostnader 

(varav 

pensionskostnader) 

Styrelseledamöter, verkställande 

direktörer och andra ledande 

befattningshavare 4 818 2 770 4 143 2 429 

 (-) (1 280) (-) (1 212) 

Övriga anställda 33 331 15 706 35 005 16 322 

 (-) (4 769) (-) (4 966) 

Koncernen totalt 38 149 18 476 39 148 18 751 

 (-) (6 049) (-) (6 178) 

Summa kvarvarande verksamhet 38 159 18 476 39 148 18 751 

 (-) (6 049) (-) (6 178) 

 

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land 

 
 2019 2018 

 Antal på 

balansdagen  Varav män 

Antal på 

balansdagen  Varav män 

Sverige  71 44 66 43 

Koncernen totalt 71 44 66 43 

Summa kvarvarande verksamhet 71 44 66 43 

 

Könsfördelning i Koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande 

befattningshavare 

 
 2019 2018 

 Antal på 

balansdagen  

 

Varav män 

Antal på 

balansdagen  

 

Varav män 

Styrelseledamöter 7 4 6 3 

Verkställande direktör och övriga ledande 

befattningshavare 
4 3 5 4 

Koncernen totalt 11 7 11 7 

Summa kvarvarande verksamhet 11 7 11 7 

 

Ersättning till ledande befattningshavare 

 

Ersättning till ledande befattningshavare i bolaget består av fast lön och övriga sedvanliga förmåner samt 

pension. Ledande befattningshavare innefattar Group Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Cheif 

Strategic Officer, Group Chief Operations Officer, Chief Scientific Officer (Group Chief Executive Officer, Chief 

Financial Officer) och ersättningar till dessa avser:  
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2019 2018 

Löner och andra kortfristiga ersättningar  4 023 3 182 

Summa ersättningar till ledande befattningshavare 4 023 3 182 

   

Pensioner 

Pensionsåtaganden är förmånsbestämda och avgiftsbestämda. Pensionsåldern för den verkställande direktören är 

65 år och pensionspremien motsvarar ITP planen. Pensionsåtagadena för övriga ledande befattningshavare 

motsvarar ITP planen. Pensionsåldern är 65 år för samtliga övriga ledande befattningshavare. 

Uppsägningsperioder 

Mellan företaget och verkställande direktören gäller följande; om uppsägning sker från verkställande direktörs sida 

gäller en uppsägningstid om 3 månader. Om uppsägning sker från företagets sida gäller en uppsägningstid om 6 

månader.  

Vid uppsägning från andra ledande befattningshavares sida gäller en uppsägningstid om 3 månader. Mellan 

företaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från företagets sida en uppsägningstid om 6 

månader.   

5 Övriga rörelseintäkter 

  2019 2018 

Kursdifferenser 1 738 3 501 

Fraktintäkter 168 - 

Erhållna statliga bidrag Vinnova - 200 

Orealiserad vinst på valutaterminer - 75 

Övrigt 5 800 6 571 

Summa 7 706                                                                                                                                                                                                                                  

0 347 

10 347 

 

6 Övriga rörelsekostnader 

  2019 2018 

Valutakursförluster -2 642 -1 417 

Övrigt -117 -126 

Summa -2 759 -1 543 

 

7 Finansiella intäkter och kostnader 

  2019 2018 

Räntekostnader  -275 -991 

Kursdifferenser -271 -980 

Övriga finansiella kostnader - -4 

Summa finansiella kostnader -546 -1 975 
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  2019 2018 

   

Ränteintäkter 266 424 

Kursdifferenser 1 207 1 345 

Summa finansiella intäkter 1 473 1 769 

8 Valutakursdifferenser- netto 

Valutakursdifferenser har redovisats i rapport över totalresultat enligt följande: 

  2019 2018 

Övriga rörelseintäkter (not 5) 1 738 2 375 

Övriga rörelsekostnader (not 4, 6) -2 642 -1 417 

Finansiella poster- netto (not 7, 8) 936 365 

Summa finansiella kostnader 32 1 323 

9 Inkomstskatt 

  2019 2018 

Aktuell skatt:   

Aktuell skatt på årets resultat -1 649 -79 

Summa aktuell skatt -1 649 -79 

   

Uppskjuten skatt (not 21)   

Uppkomst och återföring av temporära skillnader 1 333 920 

Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag - - 

Summa uppskjuten skatt 1 333 920 

   

Summa inkomstskatt -316 841 

 

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit 

vid användning av den svenska skattesatsen för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande: 

  
2019 2018 

Resultat före skatt kvarvarande verksamhet   

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4 %) -228 - 

Skatteeffekter av:   

Ej avdragsgilla kostnader  -80 38 

Ej skattepliktiga intäkter - - 

Skatt hänförlig till ändrad redovisningsprincip - 809 

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -8 -6 

Inkomstskatt -316 841 

   

Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen var 165% (2018: -). Skatt för juridiska personer med beskattningsår 

som började efter den 31 december 2018 sänktes till 21,4 procent och för beskattningsår som börjar efter 31 

december 2020 sänks skatten till 20,6 procent.   

 

Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat uppgår till följande belopp … 

 

Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat uppgår till följande belopp … 
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10 Väsentliga dotterföretag 

Namn 

Registrerings- och 

verksamhetsland 

Huvudsaklig 

verksamhet 

Andel stamaktier som 

direktägs av  

moderbolaget (%) 

Andel stamaktier som 

ägs av koncernen (%) 

2019 2018 2019 2018 

Magle 

Chemoswed AB Sverige, Malmö (1) 100% 100% 100% 100% 

Adroit Science AB Sverige, Lund (2) 100% - 100% - 

 

 

Magle Chemoswed ABs (1) verksamhet är forskning, utveckling samt tillverkning inom områdena 

läkemedelskemi, API, samt läkemedelsteknik. 

Adroit Science ABs (2) verksamhet är konsultverksamhet inom materialkaraktisering och fastfas- analys med 

huvudsaklig inriktning mot läkemedelsbolag. 
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11 Materiella anläggningstillgångar 

  

Byggnader 

och mark 

Maskiner och 

andra tekniska 

anläggningar 

Inventarier, 

verktyg och 

installationer 

Pågående 

nyanläggningar  Summa 

      

Räkenskapsåret 

2019 

 

     

Ingående redovisat 

värde 

14 277 39 749 761 4 668 59 455 

Inköp - 2 133 - 47 366 49 499 

Omklassificeringar 38 596 12 649 - -51 245 - 

Återläggning 

avskrivningar, 

avyttringar och 

utrangeringar 

- 13 831 - - 13 831 

Avskrivningar -890 -6 219 -112 - -7 221 

Avyttringar och 

utrangeringar 

-1 024 -16 466 - - -17 490 

Utgående 

redovisat värde 

50 959 45 677 649 789 98 074 

      

Per 31 december 

2016 

     

Anskaffningsvärde 51 849 51 896 761 789 105 295 

Ackumulerade 

avskrivningar 

-890 -6 219 -112 - -7 221 

Redovisat värde 50 959 45 677 649 789 98 074 

 

 

 

 

     

Räkenskapsåret 

2018 

     

Ingående redovisat 

värde 

10 052 30 781 873 8 389 50 095 

Inköp 154 792 - 15 638 16 584 

Omklassificeringar 5 116 14 243 - -19 359 - 

Avskrivningar -1 045 -6 067 -112 - -7 224 

Nedskrivningar - - - - - 

Utgående 

redovisat värde 

14 277 39 749 761 4 668 59 455 

      

Per 31 december 

2017 

     

Anskaffningsvärde 15 322 45 816 873 4 668 66 679 

Ackumulerade 

avskrivningar 

-1 045 -6 067 -112 - -7 224 

Redovisat värde 14 277 39 749 761 4 668 59 455 
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12 Immateriella tillgångar 

  Goodwill Kundrelationer Patent  

Balanserade utgifter 

utvecklingsarbeten 

och liknande Summa 

Räkenskapsåret 2019      

Ingående redovisat värde - - 2 678 9 501 12 179 

Inköp 9 498 2 375 134 4 213 16 220 

Minskning genom försäljning 

dotterföretag  

- - - - - 

Avyttringar och utrangeringar - - - - - 

Avskrivningar - -238 -163 - -401 

Nedskrivningar - - - - - 

Utgående redovisat värde 9 498 2 137 2 649 13 714 27 998 

      

Per 31 december 2019      

Anskaffningsvärde 9 498 2 375 2 812 13 714 28 399 

Ackumulerade av- och 

nedskrivningar 

- -238 -163 - -401 

Redovisat värde 9 498 2 137 2 649 13 714 27 998 

      

Räkenskapsåret 2018      

Ingående redovisat värde - - 2 338 7 761 7 874 

Inköp   496 3 965 4 461 

Avskrivningar - - -156 - -156 

Nedskrivningar - - - -2 225 - 

Utgående redovisat värde - - 2 678 9 501 12 179 

      

Per 31 december 2018      

Anskaffningsvärde - - 2 834 9 501 12 335 

Ackumulerade av- och 

nedskrivningar 

- - -156 - -156 

Redovisat värde - - 2 678 9 501 12 179 

      

Under 2019 har avskrivning av patent uppgått till 163 tkr (156 tkr) och avskrivning av kundrelationer till 238 tkr 

efter analys av immateriella tillgångar har inget ytterligare nedskrivningsbehov identifierats. Totalt belopp av 

utgifter för forskning och utveckling som kostnadsförts under året uppgår till 11 963 tkr (15 146 tkr).  

Nedskrivningsprövning goodwill och kundrelationer 

Rörelseförvärvet av Adroit Science AB per 191216 gav upphov till goodwill 9 498 tkr samt kundrelationer 2 137 tkr, 

totalt 11 635 per 191231. Kundrelationer skrivs av under 10 år. Adroit Science ABs verkliga värde per 191231 uppgår 

till 2 742 tkr. Goodwill är hänförligt till de anställda och den höga lönsamheten i den förvärvade verksamheten och 

kundrelationer avser företagets förmåga att upprätthålla sina starka relationer med sina kunder. Per 191231 anses 

inte nedskrivning av goodwill eller kundrelationer föreligga. Återvinningsvärdet är fastställt genom verkligt värde 

med avdrag för transaktionskostnader. Fastställande av verkligt värde har baserats på förväntade framtida intäkter 

med en beräkningsgrund på historiska intäkter för år 2016 och 2017 med en nedjustering på 3,5 %. Värderingen är 

enligt Nivå 3 enligt IFRS 13. 
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13 Finansiella instrument per kategori 

 

 2019-12-31 

Finansiella tillgångar 

värderade till verkligt 

värde via 

resultaträkningen 

 

Finansiella 

tillgångar värderade 

till upplupet 

anskaffningsvärde Summa 

Finansiella tillgångar i 

balansräkningen 

    

Andra långfristiga fordringar - 3 277 3 277 

Kundfordringar - 18 424 18 424 

Fordringar hos koncernföretag - - - 

Övriga kortfristiga fordringar - 8 832 8 832 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

- 19 461 19 461 

Derivatinstrument - - - 

Likvida medel - 3 294 3 294 

Summa - 53 288 53 288 

 

2019-12-31 Leasingskulder 

Skulder värderade 

till upplupet 

anskaffningsvärde Summa 

Finansiella skulder i balansräkningen    

Långfristiga skulder till kreditinstitut - 4 750 4 750 

Leasingskulder 3 057 - 3 057 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 417 417 

Skulder till koncernföretag - 16 000 16 000 

Leverantörsskulder - 16 974 16 974 

Övriga skulder - 24 440 24 440 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
- 26 046 26 046 

Summa  3 057 88 627 91 684 

 

2018-12-31 

Finansiella tillgångar 

värderade till verkligt 

värde via 

resultaträkningen 

 

Finansiella 

tillgångar värderade 

till upplupet 

anskaffningsvärde Summa 

Tillgångar i balansräkningen     

Andra långfristiga fordringar - 6 412 6 412 

Kundfordringar - 9 723 9 723 

Fordringar hos koncernföretag - 7 356 7 356 

Övriga kortfristiga fordringar - - - 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

- 11 045 11 045 

Derivatinstrument 75 - 75 

Likvida medel - 2 241 2 241 

Summa 75 36 777 36 852 
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2018-12-31 Leasingskulder 

Skulder värderade till 

upplupet 

anskaffningsvärde Summa 

Skulder i balansräkningen    

Långfristiga skulder till kreditinstitut - 417 417 

Övriga långfristiga skulder - - - 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 1 667 1 667 

Skulder till koncernföretag - 70 545 70 545 

Leverantörsskulder - 8 197 8 197 

Övriga skulder - 2 273 2 273 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
- 12 334 12 334 

Summa  - 95 433 95 433 

 

14 Kundfordringar 

   2019-12-31 2018-12-31 

Kundfordringar  18 424 9 723 

Reservering för förväntade kreditförluster  - - 

Kundfordringar- netto  18 424 9 723 

    

Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är 

väsentlig. 

Per den 31 december 2019 uppgick fullgoda kundfordringar till 14 239 tkr (2018-12-31: 8 294 tkr) för koncernen.  

Per den 31 december 2019 var kundfordringar uppgående till  4 185 tkr (2018-12-31: 1 428 tkr) förfallna men utan 

att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka 

tidigare inte haft några betalningssvårigheter.  

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan: 

 

 

 

 

 

 

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan: 

 

 

 

 

 

Per den 31 december 2017 uppgick fullgoda kundfordringar till XXX tkr (2016-12-31: XXX tkr, 2016-01-01: XXX tkr) 

för koncernen.  

 

   2019-12-31 2018-12-31 

1-30 dagar  4 054 999 

31-60  115 240 

> 61 dagar  16 189 

 Summa förfallna kundfordringar  4 185 1 428 

 

Redovisade belopp, per valuta, för Koncernens kundfordringar och andra fordringar är följande: 

    2019-12-31 2018-12-31 

SEK  2 432 3 638 

EUR  4 219 5 519 

USD  11 466 566 

DKK  307 - 

 Summa   18 424 9 723 
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I övriga kategorier inom kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar ingår inte några tillgångar för vilka 

nedskrivningsbehov föreligger. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade 

värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. 

Koncernen har ingen pant som säkerhet. 

 

15 Varulager 

  2019-12-31 2018-12-31 

Råvaror och förnödenheter  5 931 4 514 

Varor under tillverkning  9 790 9 800 

Färdiga varor och handelsvaror  11 855 19 303 

Totalt  27 576 33 617 

Den utgift för varulagret som kostnadsförts ingår i posten Råvaror och förnödenheter och uppgår till       41 306 

tkr (2018: 41 534 tkr). 

 

16 Övriga kortfristiga fordringar 

  2019-12-31 2018-12-31 

Momsfordran  905 1 182 

Avtalstillgångar  6 864 6 739 

Övrigt  1 068 159 

Totalt  8 837 8 080 

17 Tillgångar hänförliga till avtal med kunder 

  2019-12-31 2018-12-31 

Långfristiga avtalstillgångar  - 6 352 

Kortfristiga avtalstillgångar  6 864 6 739 

Förlustreserv  - - 

Totalt  6 864 13 091 

För mer information se avnitt 1.2.15 c) under redovisningsprinciper 

18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2019-12-31 2018-12-31 

Förutbetalda hyror  218 691 

Upplupna royaltyintäkter  11 836 7 102 

Övriga poster  7 623 3 252 

Totalt  19 677 11 045 
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19 Likvida medel 

  2019-12-31 2018-12-31 

Banktillgodohavanden   3 294 2 241 

    

20 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 

 

Antal aktier  Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Per 31 december 2018 500 50 36 834 

Aktieägartillskott - - 62 093 

Per 31 december 2019 500 50 98 927 

 

Aktiekapitalet består per den 31 december 2019 av 500 stamaktier med kvotvärdet 100 kr.  

Alla aktier som emitterats av moderbolaget är till fullo betalda.  

All 

 

 

21 Långfristiga skulder 

  2019-12-31 2018-12-31 

Skulder till kreditinstitut (banklån)  4 750 417 

Leasingskulder       3 057 - 

Uppskjutna skatteskulder                   4 992                  6 222 

Totalt                   17 799 6 639 

För mer information se not 22 Upplåning, not 23 Uppskjutna skatteskulder samt not 27 Leasingskulder. 

22 Upplåning 

  2019-12-31 2018-12-31 

Långfristig    

Skulder till kreditinstitut (banklån)  4 750 416 

Summa  4 750 416 

    

Kortfristig    

Skulder till kreditinstitut (banklån)  417  1 667 

Summa upplåning  5 167 2 083 

 

Skulder till kreditinstitut 

Banklånet förfaller fram till september 2038 och löper med en rörlig ränta om 2,22% per år. I låneavtalet återfinns 

kovenanter. Koncernen har att uppfylla följande villkor (kovenanter): Inga ägarförändringar. SEB skall fortlöpande 

informeras om företagets utveckling och ge SEB information om budget och prognoser. 

 

Koncernens upplåning är endast i svenska kronor. 

 

I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot säkerhet på 15 000 tkr (2018-12-31: 10 000 tkr). Se 

not 26. 

Koncernens upplåning är till rörlig ränta varför det finns en exponering, avseende upplåning, för förändringar i 

ränta.  
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 Redovisat värde Verkligt värde 

  2019-12-31 

2017-12-31 

2018-12-31  2019-12-31 

2017-12-31 

2018-12-31 

Skulder till 

kreditinstitut 

 5 167 2 083  5 167 2 083 

       

       

Verkligt värde på upplåning bedöms motsvaras av redovisat värde per 31 december 2019 då lånet löper med rörlig 

ränta samt att lånet är nyligen upptaget varvid kreditrisken inte bedömts ha förändrats.  

 

 

 

Checkräkningskredit:  

Koncernen har en beviljad checkräkningskredit i uppgående till 15 000 tkr (2018-12-31: 15 000 tkr).  Av beviljad 

checkräkningskredit har 9 949 tkr utnyttjats per den 31 december 2019 (2018-12-31: - tkr). Checkräkningskrediten 

löper med en kontraktsränta om 0,5% + en kapitalränta om 1,72% per år, som under 2019 uppgått till i genomsnitt 

0,5% (2018-12-31 0,5%). Checkräkningskrediten löper på 1 år med automatisk förlängning. 

Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfaciliteter: 

 

 
   2019-12-31 2018-12-31 

Rörlig ränta:    

– löper ut inom 1 år  9 949 - 

– löper ut efter mer än 1 år  5 051 15 000 

23 Uppskjuten skatt 

Uppskjutna skattefordringar och -skulder fördelas enligt följande: 

   2019-12-31 2018-12-31 

Uppskjutna skattefordringar:    

– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter mer än 12 

månader 

 - - 

– uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas inom 12 månader  1 437 1 284 

 Årets förändring avseende uppskjutna skattefordringar uppgår till 

153 tkr och avser främst uppbokning av uppskjuten skatt enligt 

ändrad redovisningsprincip.  

 

 

 

 1 437 1 284 

Uppskjutna skatteskulder:    

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 

månader 

 - -2 496 

– uppskjutna skatteskulder som ska betalas inom 12 månader  -4 992 -3 727 

     

Uppskjutna skatteskulder (netto)  -3 555 -4 938 

    

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:   

   2019-12-31 2018-12-31 

Ingående balans  -4 938 -2 058 

Redovisning i resultatet (not 9)  -316 841 

Uppskjuten skatt relaterad till avtalstillgång  1 699 -3 721 

Utgående balans  -3 555 -4 938 
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Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts 

inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan: 

 
    

Summa 

 

Uppskjutna skatteskulder  

Ackumulerade 

överavskrivningar Övrigt Summa 

Per 31 december 2018  2 145 16 2 161 

     

Redovisat i resultatet  -58 -16 -74 

Per 31 december 2019  2 087 - 2 087 

      

Uppskjutna skattefordringar Underskottsavdrag Internvinst lager Övrigt Summa 

Per 31 december 2018 - 26 - 26 

     

Redovisat i resultatet - -26 - -26 

Per 31 december 2019 - - - - 

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning 

som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernen redovisade 

uppskjutna skattefordringar uppgående till -tkr (2018-12-31: - tkr), avseende förluster uppgående till - tkr (2018-

12-31: - tkr), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst. Underskottsavdrag uppgår till 0 tkr per 2019-

12-31  (2018-12-31: 0 tkr). 

24 Övriga kortfristiga skulder 

  2019-12-31 2018-12-31 

Personalens källskatt och sociala avgifter  2050 2 120 

Momsskuld  291 153 

Övriga poster  12 620 - 

Totalt  14 961 2 273 

 

25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna semesterlöner  7 503 7 503 

Upplupna sociala avgifter  1 210 1 210 

Övriga poster  5 515 3 621 

Totalt  14 228 12 334 
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26 Operationell leasing  

Åtaganden avseende operationell leasing 

Koncernen hyr lokaler, truck, bilar samt kontorsmaskiner som enligt 2018 redovisningsprinciper redovisades som 

ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 1 och 7 år och de flesta 

leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig 

avgift. Från 1 januari 2019 har koncernen redovisat nyttjanderätter gällande dessa avtal, förutom 

korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde, se avsnitt 1.2 under 

redovisningsprinciper och not 26 för ytterligare information. 

 

 

 

Under 2019 har leasingkostnader uppgått till 0 tkr (2018: 3 099 tkr). 

 

 

Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för operationella leasingavtal är som följer: 

 

 
2019 2018 

Inom 1 år - 2 913 

Mellan 1 och 5 år - 2 860 

Mer än 5 år - - 

Summa  - 5 773 
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27 Leasingavtal 

Redovisade belopp i balandräkningen 

 

*Föregående år klassificerades koncernens samtliga leasingavtal som operationella i enlighet med IAS 17 

Leasingavtal. För justeringar som redovisats vid övergången till IFRS 16 per den 1 januari 2019, se avsnitt 1.2. 

Tillgångar med nyttjanderätt1,2 

 

 

 

 

 

2019 1 januari 2019* 

Fastigheter 0 5 235 

Utrustning 3 978 207 

Fordon 38 84 

Summa  4 016 5 526 

   

1Tillkommande nyttjanderätter under 2019 uppgick till 4 024 tkr 

 

nedd 

  

2Under rapporteringsåret har en nedskrivning på nyttjanderätt av 

fastigheter gjorts med 3 608 tkr med anledning av träffad 

överenskommelse med hyresvärd om förtida uppsägning av 

hyreskontrakt. En uppskrivning på nyttjanderätt av utrustning har 

ävengjorts med 55 tkr 

  

 

 

 

 

Leasingskulder3 

 

 

 

 

 

2019 1 januari 2019* 

Kortfristiga 800 2 699 

Långfristiga 3 057 2 827 

Summa  3 858 5 526 

   

3Minskning av leasingskulder till följd av nedskrivning uppgick till           

3 633 tkr 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Redovisade belopp i resultaträkningen   

   

Avskrivningar på nyttjanderätter 

 

 

 

 

 

2019 2018 

Fastigheter -1 627 - 

Utrustning -309 

 

- 

Fordon -46 

 

- 

Summa  -1 981 - 

   

 
Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader) -93 - 

Resultateffekt av nedskrivning 25 - 

Leasar av lågt värde och korta kontrakt -371 - 

   

Totala kassaflödet av leasing   
Kassaflöden leasingavtal 

 

 

 

 

 

2019 2018 

Leasingavtal 2 190 - 

Leasar av lågt värde  och korta kontrakt 371 - 

Summa  2 561 - 
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28 Ställda säkerheter 

  2019-12-31 2018-12-31 

Företagsinteckningar  15 000 10 000 

Totalt  15 000 10 000 

29 Transaktioner med närstående 

Magle AB äger 100 % av moderbolagets aktier och har bestämmande inflytande över koncernen. Närstående parter 

är samtliga dotterföretag inom Maria Magle Holding AB koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen 

och deras närstående. Se not 4. 

Tjänster köps och säljs till närstående på normala kommersiella villkor på affärsmässig grund och följer gällande 

internprispolicy. Magle Chemoswed Holding AB har en skuld till Maria Magle Holding AB om 16 000 tkr (63 187 tkr) 

som löper med kommersiell ränta. 

30 Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten 

 

2019-01-01 

Kassa 

inflöde 

 Kassa 

utflöde 

Inte 

kassaflödespåverkande 

poster 

2019-12-31  Övrigt 

Skulder till 

kreditinstitut 2 083 

5 000 -1 916 - - 5 167 

Leasingskulder 5 526 - -2 015 347  3 858 

Summa 7 609 5 000 -3 931 347 - 9 025 

       

 

2018-01-01 

Kassa 

inflöde 

 Kassa 

utflöde 

Inte 

kassaflödespåverkande 

poster 

2018-12-31  Övrigt 

Skulder till 

kreditinstitut - 

3 750 1 667  - 2 083 

Summa - 3 750 1 667  - 2 083 

 

31 Rörelseförvärv 

Sammanfattning av förvärv           

Den 16 december 2019 förvärvade Magle Chemoswed Holding AB 100% av Adroit Science AB, en 

konsultverksamhet inom materialkaraktisering och fastfas- analys med huvudsaklig inriktning mot läkemedelsbolag. 

Förvärvet har stärkt koncernens erbjudande inom analytisk kemi och öppnar möjligheter att expandera i nya 

områden. Uppgift om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan: 
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Köpeskilling: 

Likvida medel                 14 670 

Summa köpeskilling                14 670  

Likvida medel                   2 937 

Kundfordringar                   1 516 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                    840 

Leverantörsskulder                    -173 

Övriga kortfristiga skulder                 -2 177 

Upplupna kostnader och förutbetlada intäkter                   -146 

Goodwill                    9 498 

Kundrelationer                   2 375 

Förvärvade nettotillgångar                14 670  

Goodwill är hänförligt till de anställda och den höga lönsamheten i den förvärvade verksamheten. Kundrelationer 

avser företagets förmåga att upprätthålla sina starka relationer med sina kunder. 

Det förekom inga rörelseförvärv under räkenskapsåret 2018. 

Förvärvade fordringar                                                                                                                                                

Verkligt värde på förvärvade kundfordringar uppgår till 1 516 tkr vilket är samma som det avtalsenliga 

bruttobeloppet.  

Köpeskilling  - kassautflöde 

Kassaflöde för att förvärva dotterbolag, efter avdrag för förvärvade likvida medel 2019 2018 

Kontant köpeskilling  14 670      -  

Avgår: förvärvade tillgodohavaden  

Likvida medel -2 937 - 

Nettoutflöde av likvida medel – investeringsverksamheten      11 733 - 

Förvärvsrelaterade kostnader                                                                                                            

Förvärvsrelaterade kostnader på 19 tkr ingår i övriga externa kostnader i resultaträkninen samt i den löpande 

verksamheten i kassaflödesanalysen.  

32 Händelser efter rapportperiodens slut 

Under det första kvartalet 2020 bröt COVID-19 ut och Magle Chemoswed Holding AB har vidtagit en rad åtgärder 

för att skydda företagets verksamhet och stävja virusets spridning. Bland annat har samtliga affärsresor skjutits upp 

och arbete hemifrån uppmuntras. Anställda som har befunnit sig i, eller rest genom högriskområden har satts i 

karantän under 14 dagar. I övrigt fortsätter Magle Chemoswed Holding ABs organisation att fungera som vanligt. 

Företagsledningen utvärderar kontinuerligt eventuell finansiell påverkan.  
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Moderbolagets finansiella rapporter 

Moderbolagets resultaträkning 
    

    

    

Belopp i tkr Not 2019 2018 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 36 226 29 977 

Övriga rörelseintäkter 4 9 227 10 214 

Summa rörelsens intäkter  45 453 40 191 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 5 -2 586 -2 010 

Personalkostnader 3 -6 901 -5 666 

Övriga rörelsekostnader  -82  

Summa rörelsens kostnader  -9 569 -7 676 

    

Rörelseresultat  35 884 32 515 

    

Övriga ränteintäkter och likande resultatposter 6  147  441 

Resultat från andelar i koncernföretag  - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter   6 -315 -1 741 

Finansiella poster – netto 6 -168 -1 300 

    

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  35 716 31 215 

    

Bokslutsdispositioner 7 -35 650 -31 100 

Skatt på årets resultat 8 -27 -27 

    

Årets resultat   39 88 

    

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa 

totalresultat överensstämmer med årets resultat. 

Noterna på sidorna 47 till 56 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget.  
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Moderbolagets balansräkning 
     

     

 Belopp i tkr Not 

Not 

 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 

9  - - 

Patent  9  - 2 407 

Summa immateriella tillgångar   -  2 407 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 10  44 627 29 957 

Uppskjuten skattefordran   - - 

Summa finansiella anläggningstillgångar   44 627 29 957 

     

Summa anläggningstillgångar   44 627 32 364 

     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Fordringar hos koncernföretag   126 372 82 551 

Övriga kortfristiga fordringar 12  1 051 156 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  11 983 7 757 

Summa kortfristiga fordringar   139 406 90 464 

     

Kassa och bank 11  2 530 

     

Summa omsättningstillgångar   139 408 90 994 

     

SUMMA TILLGÅNGAR   184 035 123 358 
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Moderbolagets balansräkning, forts 
    

    

 Belopp i tkr Not 

Not 

 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

     

EGET KAPITAL 16    

Bundet eget kapital 

 

    

Aktiekapital   50 50 

Fond för utvecklingsutgifter   - 2 407 

Summa bundet eget kapital   50 2 457 

     

Fritt eget kapital     

Balanserad vinst eller förlust   71 244 6 655 

Årets resultat   39 88 

Summa fritt eget kapital   71 283 6 743 

     

Summa eget kapital   71 333 9 200 

      

SKULDER     

     

Långfristiga skulder     

Långfristiga skulder till kreditinstitut 15, 19  - 417 

Summa långfristiga skulder   - 417 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 15, 19  417 1 667 

Checkräkningskredit   4 266  

Leverantörsskulder   78 563 

Skulder till koncernföretag 18  92 893 108 650 

Aktuella skatteskulder 8  13 209 

Övriga kortfristiga skulder 16  12 242 365 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17  2 793 2 287 

Summa kortfristiga skulder   112 702 113 741 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   184 035 123 358 

     

Noterna på sidorna 47 till 56 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget. 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget 

kapital 
 

 Belopp i tkr  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  

  

Not 

Aktiekapita

l 

Fond för 

utvecklings 

utgifter 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

 

Årets 

resultat 

Summa eget 

kapital 

 Ingående eget kapital per 1 

januari 2018 

 

 

 
50 2 338 -2 338 12 062 12 112 

 Upplösning till följd av årets 

avyttringar  
- -156 156 - - 

 Aktivering av 

utvecklingsutgifter 9 
- 224 -224  - 

 Årets resultat och tillika 

totalresultat  
- - -3 000 88 -2 912 

 Summa totalresultat  50 2  406 -5 406 12 150 9 200 

 Utgående eget kapital per 31 

december 2018  
50 2 406 -5 406 12 150 9 200 

        

 Ingående eget kapital per 1 

januari 2019  50 2 406 -5 406 12 150 9 200 

 Upplösning till följd av årets 

avskrivning av 

utvecklingsutgifter 

 

 -2 406 2 406  - 

 Årets resultat   

  - 39 39 

 Summa totalresultat  

50 - -3 000 12 189 9 239 

 Transaktioner med aktieägare   

     

 Aktieägartillskott  

  62 094  62 094 

        
 Utgående eget kapital per 31 

december 2019 

 

50 - 59 094 12 189 71 333 

        

Noterna på sidorna 47 till 56 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget. 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden 

 

 Belopp i tkr Not 

 

2019 2018 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten    

 Resultat efter finansiella poster  35 759 32 352 

 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:     

 - Avskrivning  - 156 

 Summa ej kassapåverkande poster  - 156 

 - Erhållen ränta  - 62 

 - Betald ränta  -44 -1 199 

 - Betalda inkomstskatter  -222 -95 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

 35 493 31 276 

     

 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital    

 Ökning/minskning av rörelsefordringar  -48 942  -21 466  

 Ökning/minskning av rörelseskulder  824 20 240 

 Summa förändring av rörelsekapital  -48 118 -1 226 

     

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 625 30 050 

     

 Kassaflöde från investeringsverksamheten     

 Försäljning av immateriella tillgångar 9 2 407 -224 

 Förvärv av dotterföretag 10 -14 670  

 Avyttring av dotterföretag 10 - - 

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -12 263 -224 

     

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -35 650 -31 100 

 Upptagna lån 15 - - 

 Erhållet aktieägartillskott  62 093 - 

 Amortering av lån 19 -2 083 -1 667 

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  24 360 -32 767 

     

 Minskning/ökning av likvida medel  -528 -2 941 

 Likvida medel vid årets början  530 3 471 

 Likvida medel vid årets slut 11 2 530 

      

 

  



  Årsredovisning 2019 

Magle Chemoswed Holding AB (556913-4710)     47(55) 

 

Noter till Moderbolagets redovisning 

1 Moderbolagets redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa 

principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Årsredovisningen för moderbolagets är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 

Årsredovisningslagen. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernens 

redovisningsprinciper, som beskrivs i not 1.2 i koncernredovisningen, anges dessa nedan.  

Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 

redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderbolagets 

redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 

områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i 

koncernredovisningens not 1.4. 

Moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och 

ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Moderbolaget övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 

oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter 

på koncernens finansiella resultat. För mer information om finansiella risker hänvisas till koncernredovisningen not 

1.3.  

Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan: 

Uppställningsformer 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital 

följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det 

skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och 

eget kapital.  

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.  

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. 

Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från 

andelar i koncernföretag”. 

Aktieägartillskott och koncernbidrag 

Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och koncernbidrag erhållna till moderföretag från 

dotterföretag redovisas som bokslutsdisposition. Lämnat aktieägartillskott redovisas i moderbolaget som en ökning 

av andelens redovisade värde och i det mottagande företaget som en ökning av eget kapital.  
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Finansiella instrument 

IFRS 9 tillämpas ej i moderbolaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande 

perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet 

med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Vid varje balansdag bedömer moderbolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de 

finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning 

för räntebärande finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan 

tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena 

diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.  Nedskrivningsbeloppet för övriga finansiella 

anläggningstillgångar fastställs som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med 

avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på företagsledningens bästa 

uppskattning). 

 

2 Nettoomsättningens fördelning 

 

Ersättningar till revisorerna 

2019 2018 

Sverige 8 994 56 

Övriga marknader 36 226 29 921 

Summa 45 220 29 977 

 

3 Ersättningar till anställda, m.m. 

  
2019 2018 

Löner och andra ersättningar 4 023 3 183 

Sociala avgifter 1 489 1 217 

Pensionskostnader – förmånsbestämda planer (ITP) 1 280 1 212 

Summa ersättningar till anställda 6 792 5 612 

 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 

 

 

 2019 2018 

 

Löner och 

andra 

ersättningar 

(varav tantiem)  

Sociala 

kostnader (varav 

pensionskostnad

er) 

Löner och 

andra 

ersättningar 

(varav tantiem)  

Sociala 

kostnader (varav 

pensionskostnad

er) 

Styrelseledamöter, verkställande 

direktörer och andra ledande 

befattningshavare 

4 023 2 770 3 183 2 429 

 (-) (1 280) (-) (1 212) 

Totalt 4 023 2 770 3 183 2 429 

 (-) (1 280) (-) (1 212) 
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Medelantal anställda med geografisk fördelning per land 

 
 2019 

2018 

 Antal på 

balansdagen  Varav män 

Antal på 

balansdagen  Varav män 

Sverige  5 4 4 3 

Totalt 5 4 4 3 

 

 

Könsfördelning i Koncernen (moderbolaget) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 

  2019 2018 

 Antal på 

balansdagen  

 

Varav män 

Antal på 

balansdagen  

 

Varav män 

Styrelseledamöter 7 4 6 3 

Verkställande direktör och övriga 

ledande befattningshavare 
4 3 4 3 

Koncernen totalt 11 7 10 6 

Ersättning till ledande befattningshavare 

 

Ledande befattningshavare innefattar Group Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Cheif Strategic 

Officer, Chief Scientific Officer (Group Chief Executive Officer och Chief financial officer) och ersättningar till 

dessa avser:  

  

2019 2018 

Löner och andra kortfristiga ersättningar  4 023 3 183 

Summa ersättningar till ledande befattningshavare  4 023  3 183 

 

Pensioner 

Pensionsåtaganden är både förmånsbestämda och avgiftsbestämda. Pensionsåldern för den verkställande 

direktören är 65 år och pensionspremien motsvarar ITP planen. Pensionsåtagadena för övriga ledande 

befattningshavare motsvarar ITP planen. Pensionsåldern är 65 år för samtliga övriga ledande befattningshavare. 

Avgångsvederlag 

Mellan företaget och verkställande direktören gäller följande; om uppsägning sker från verkställande direktörs sida 

gäller en uppsägningstid om 3 månader. Om uppsägning sker från företagets sida gäller en uppsägningstid om 6 

månader.  

Vid uppsägning från andra ledande befattningshavares sida gäller en uppsägningstid om 3 månader. Mellan 

företaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från företagets sida en uppsägningstid om 6 

månader.   

4 Övriga rörelseintäkter 

 

Ersättningar till revisorerna 

2019 2018 

Omräkningsdifferens 8 

 

523 

Övriga intäkter 9 212 

 

2 524 

Summa 9 220 3 047 
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5 Ersättning till revisorerna 

 

Ersättningar till revisorerna 

2019 2018 

PwC   

– Revisionsuppdraget 75 75 

Summa 75 75 

 

6 Ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande 
resultatposter 

  2019 2018 

Kursdifferenser 147 441 

Totala ränteintäkter och liknande resultatposter  147 441 

   

Räntekostnader - -62 

Räntekostnader, koncernföretag -44 -930 

Kursdifferenser -271 -749 

Totala räntekostnader och liknande resultatposter -315 -1 741 

   

Summa finansiella poster – netto -168 -1 300 

   

7 Bokslutsdispositioner 

 

Ersättningar till revisorerna 

2019 2018 

Lämnade koncernbidrag -35 650 -31 100 

Summa -35 650 -31 100 

8 Skatt på årets resultat 

Redovisad skatt i rapport över totalresultat 

2019 2018 

Aktuell skatt:   

Aktuell skatt på årets resultat -27 -27 

Summa aktuell skatt -27 -27 

   

Uppskjuten skatt    

Uppkomst och återföring av temporära skillnader - - 

Summa uppskjuten skatt - - 

   

Summa redovisad skatt -27 -27 

   

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid 

användning av skattesatsen för moderbolaget enligt följande: 
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2019 2018 

Resultat före skatt 66 115 

Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4 %) -14 -25 

Skatteeffekter av:   

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader övrigt -13 -2 

Summa redovisad skatt -27 -27 

 

9 Immateriella tillgångar 

   Patent 

Balanserade utgifter 

utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten Summa 

Räkenskapsåret 2018     

Ingående redovisat värde  2 338 - 2 338 

Inköp  225 - 225 

Avyttringar och utrangeringar  - - 

 

- 

Avskrivningar  -156  -156 

Nedskrivningar  - - - 

Utgående redovisat värde  2 407 - 2 407 

     

Per 31 december 2018     

Anskaffningsvärde  2 563 - 2 563 

Ackumulerade avskrivningar  -156 - -156 

Redovisat värde  2 407 - 2 407 

     

Räkenskapsåret 2019     

Ingående redovisat värde  2 407 - 2 407 

Inköp  - - - 

Avyttringar och utrangeringar  -2 407 - 

 

-2 407 

Avskrivningar  -  - 

Nedskrivningar  - - - 

Utgående redovisat värde  - - - 

     

Per 31 december 2019     

Anskaffningsvärde  - - - 

Ackumulerade av- och nedskrivningar  - - - 

Redovisat värde  - - - 

 

10 Andelar i dotterbolag 

  2019-12-31 

2018-06-30 

2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  29 957 29 957 

Förvärv/Försäljning  14 670 - 

Utgående ackumulerat 

anskaffningsvärde 
 44 627 29 957 
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Utgående ackumulerade 

nedskrivningar 
 - - 

Utgående redovisat värde  44 627 29 957 

 

Namn Org-nr  

Säte samt 

registrerings- 

och 

verksamhets-

land  

Antal 

aktier 

Andel  

stamaktier som 

direkt ägs av 

moderbolaget 

(%) 

Andel 

stamaktier 

som ägs av 

innehav utan 

bestämmande 

inflytande (%) 

Bokfört 

värde  

2018-12-31 

Bokfört 

värde  

2017-12-31 

Direkt ägda        

Magle 

Chemoswed 

AB 

556557-

8944 

Sverige, Malmö 10 000 100% - 29 958 29 958 

Adroit Science 

AB 

556854-

8886 

Sverige, Lund 5 100 100% - 14 670 14 670 

 

11 Kassa och bank 

I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår följande: 

 

  

  2019-12-31 

2018-06-30 

2018-12-31 

Banktillgodohavanden   2 530 

Summa   2 530 

 

12 Övriga kortfristiga fordringar 

  2019-12-31 

2018-06-30 

2018-12-31 

Momsfordran  - - 

Övrigt  1 051 156 

Summa  1 051 156 

 

13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2019-12-31 

2018-06-30 

2018-12-31 

Upplupna royaltyintäkter  11 836 7 102 

Övriga poster  145 644 

Summa  11 981 7 746 
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14 Aktiekapital 

Se koncernens not 19 för information om moderbolagets aktiekapital. 

15 Upplåning 

  2019-12-31 2018-12-31 

Långfristig    

Skulder till kreditinstitut (banklån)  - 416 

Summa  - 416 

    

Kortfristig    

Skulder till kreditinstitut (banklån)  417 1 667 

    

Summa upplåning  417 2 083 

  

 

Skulder till kreditinstitut 

Banklånet förfaller under 2020 och löper med en rörlig ränta om 2,22% per år. I låneavtalet återfinns kovenanter. 

Koncernen har att uppfylla följande villkor (kovenanter): Inga ägarförändringar. SEB skall fortlöpande informeras om 

företagets utveckling och ge SEB information om budget och prognoser. 

Koncernens upplåning är endast i svenska kronor. 

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2019 varit 1 procentenhet högre/lägre med alla 

andra variabler konstanta, hade den beräknade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 17 tkr lägre/högre (2018: 

21 tkr), huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.  

I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot säkerhet på 15 000 tkr (2018-12-31: 15 000 tkr).  

Koncernens upplåning är till rörlig ränta varför det finns en exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta. 

16 Övriga kortfristiga skulder 

  2019-12-31 

2018-06-30 

2018-12-31 

Personalskatt   139 120 

Sociala avgifter  113 93 

Momsskulder  171  

Övrigt  11 819 153 

Summa  12 242 366 

17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2019-12-31 

2018-06-30 

2018-12-31 

Upplupna semesterlöner  1 214 929 

Upplupna sociala avgifter  382 292 

Övriga poster  1 197 1 066 

Summa  2 793 2 287 
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18 Närstående 

Magle AB äger 100 % av moderbolagets aktier och har bestämmande inflytande över koncernen. Närstående 

parter är samtliga dotterföretag inom koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen och deras 

närstående. 

 
    

   2019-12-31 

2018-06-30 

2018-12-31 

Skuld till Magle AB  16 000 70 257 

Skuld till Magle Chemoswed AB  76 893 38 393 

Summa  92 893 108 650 

    

Skuld till närstående härrör till största delen från Magle Chemoswed Holding AB och avser till största del lämnade 

koncernbidrag. 

I övrigt har inga transaktioner skett med närstående parter.  

 

 

 

19 Förändringar i skulder som tillhör finansieringsverksamheten 

 

 

2019-

01-01 Kassainflöde  Kassautflöde 

Inte kassaflödespåverkande 

poster 2019-

12-31  Övrigt 

Skulder till 

kreditinstitut 2 083 

- -1 666  - 417 

Summa 2 083 - -1 666  - 417 

 

20 Händelser efter rapportperiodens slut 

Under det första kvartalet 2020 bröt COVID-19 ut och Magle Chemoswed Holding AB har vidtagit en rad åtgärder 

för att skydda företagets verksamhet och stävja virusets spridning. Bland annat har samtliga affärsresor skjutits upp 

och arbete hemifrån uppmuntras. Anställda som har befunnit sig i, eller rest genom högriskområden har satts i 

karantän under 14 dagar. I övrigt fortsätter Magle Chemoswed Holding ABs organisation att fungera som vanligt. 

Företagsledningen utvärderar kontinuerligt eventuell finansiell påverkan. 

21 Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

  

Balanserat resultat  71 244 

Årets resultat         39 

kronor  71 283 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



magle 
ch osw • 

Styrelsen foreslar att vinstmedlen dispqneras sa att 

i ny raknfng overfors 
kronor 

Ars.redovisning 2019

71 283 

71 283 

Koncemens resultat- och balansrakningar kommer att forelaggas arsstamman 2020-03-27 for faststallelse. 

Styrelse(l och verkWillande direktoren forsakrar att koncernredovisningen har uppratt.its i enlighet rT)ed 
ir,iternationella redovisningsstand�rder IFRS sadana de antagits av EU och ger en rattvisande bild av koncernens 
stallning och resultat. Arsredovisn[ngen har upprattats i enlighet med god redovisningssed och ger en rattvisande 
bild av moderbolagets stallning och resultat. 

Forvaltningsberattelsen for koncemen och moderbolaget ger ,en rattvisande oversikt over utvecklingen av 
koncerf1ens och moderbolagets verksamhet. stallning och resultat samt beskriver va.sentliga risker och 
osakerhetsfalctorer som moderbolaget och de foretag som ingar i koncemen star infor. 

Malmo 2020-03-27 

Hans Henrik Lidgar,d 
Styrelseordfo.rande 

�j6 
Styrelseledamot 

Sven Christer Nilsson 
Styrelseledamot 

Var revisionsberattelse har lamnats 2020-03-27 
Ohrlings Pritewaterhm1seCoopers AB 

Tomas Hilmarsson 
Auktoriserad reviser 

Mag!e Chemoswed Holding AB (556913-4710)

Mats Pettersson 
Styrelseledamot 

lngela Fritzson 
Styrelseledamot 
Arbetstagarrepresentant 
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